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Sinteza 
 şedinţei Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 mai 2011 

 
 

 Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, având cvorumul 
îndeplinit, şi-a început  lucrările în ziua de 17 mai 2011. 
 La lucrările Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 mai 2011 au fost prezenţi            
21 deputaţi din totalul de 22 de membri şi anume: Tudose Mihai, Vainer Aurel, Almăjanu 
Marin, Arion Viorel, Cărare Viorel, Cherecheş Cătălin, Gerea Andrei Dominic, Cornel Itu, 
Iacob Strugaru Stelică, Lupu Mihai, Neacşu Marian, Nica Dan, Nistor Laurenţiu, Oprişcan 
Mihai Doru, Palaşcă Viorel, Păsat Dan, Popescu Adrian, Sava Andrei Valentin, Seremi 
Ştefan, Şandru Mihaela Ioana, Teodorescu Horia. Domnul Valerian Vreme a absentat de la 
lucrările Comisiei. 
 Lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost conduse 
de către domnul deputat Mihai Tudose, preşedinte. 
 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Comisiei naţionale a Valorilor 
Mobiliare, doamna Gabriela Anghelache, preşedinte, doamna Mihăilescu Dorina, comisar; 
reprezentanţii Autorităţii  pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna Cristina Gociu, 
director; Asociaţiei Române a Băncilor, Gheţea Radu- Preşedinte şi Folcuţ Gabriela- 
consilier Comunicare, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, Cotrobescu Anca- şef 
serviciu şi Toma Gheorghiţa- şef serviciu, 
  Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 
2003 privind utilizarea veniturilor din privatizarea şi valorificarea activelor bancare 
neperformante, Plx 214/02.05.2011. 

2. Propunerea legislativă privind taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare 
şi instituţiilor de credit, Plx 215/02.05.2011. 

3. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr. 571 privind Codul 
fiscal, Plx 232/02.05.2011. 
          Domnul preşedinte Mihai Tudose a propus suplimentarea ordinii de zi a şedinţei 
Comisiei cu dezbaterea proiectelor de lege PL-x 160/2011 respectiv PL-x 164/2011. 
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Această propunere a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Ordinea de zi a fost completată cu punctele 4 si 5 respectiv: 
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri 

pentru reorganizarea AVAS şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor 
publice stabilite prin titluri executorii, procedură de urgenţă, comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci, PL-x 160/2011. 

5. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
AVAS PL-x 164/2011, Comun cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

Pe primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea OUG nr. 111/24 oct. 2003 privind utilizarea veniturilor din 
privatizarea şi valorificarea activelor bancare neperformante, Plx 214/02.05.2011. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, şi, în urma 
dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă şi o abţinere), 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiatori. 

Pe al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă privind 
taxa de solidaritate aplicată instituţiilor financiare şi instituţiilor de credit,            
Plx 215/02.05.2011. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât taxa care s-ar institui 
prin această propunere legislativă ar fi o măsură neeficientă fiscal şi antieconomică şi ar 
conduce implicit la creşterea costurilor creditării, situaţie care nu ar fi de natură să 
stimuleze consumul. Mai mult decât atât, propunerile Comisiei Europene privind 
introducerea unor taxe lansate în contextul procesului de reformare a sectorului financiar 
ca urmare a crizei economice şi financiare resimţite la nivelul tuturor statelor membre au 
generat discuţii care sunt încă deschise atât la nivel european, cât şi internaţional. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), avizarea 
negativă a iniţiativei legislative. 

Pe punctul trei al ordinii de zi a fost înscrisă  propunerea legislativă de modificare 
şi completare a Legii nr. 571 privind Codul fiscal, Plx 232/02.05.2011. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, apreciind că diferenţa de 500 lei din suma 
neimpozabilă dedusă din venitul din pensie să fie acoperită din sumele prevăzute pentru 
investiţiile care nu au impact economic.  

Totodată, membrii Comisiei au apreciat că modificarea propusă ar trebui să vizeze 
articolul 69 şi nu articolul 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare.  

Pe punctul patru al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege pentru aprobarea 
OUG nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea AVAS şi pentru 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, 
Procedură de urgenţă, PL-x 160/2011, PL-x 160/2011.  
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În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au dezbătut proiectul de lege şi au 
formulat mai multe amendamente. 

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Domnul preşedinte Mihai Tudose a supus votului întregul proiect legislativ, cu 

amendamentele admise.  
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 

Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată 
ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii, cu amendamente admise.     

Pe punctul cinci al ordinii de zi a fost înscris  proiectul de Lege privind stabilirea 
unor măsuri temporare pentru funcţionarea AVAS, PL-x 164/2011. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 
pentru politică economică, reformă şi privatizare au dezbătut proiectul de lege si au 
formulat mai multe amendamente. 

Supuse la vot, amendamentele au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Domnul presedinte Mihai Tudose a supus votului întregul proiect legislativ, cu 

amendamentele admise.  
Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi 
adoptare, proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea 
Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu amendamente admise. 
 
 Şedinţa a continuat, cu punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, în comun cu Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci.  
 Lucrările celor două comisii au fost conduse de doamna Maria Eugenia Barna,  
preşedintele Comisiei pentru buget, finanţe, bănci. 
 După efectuarea prezenţei, s-a constatat neîndeplinirea cvorumului necesar.  
 Domnul preşedinte Mihai Tudose a comunicat membrilor Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci, hotărârea Comisiei de politică economică, reformă şi privatizare de  
urgentare a dezbaterilor parlamentare asupra acestor proiecte legislative şi a transmis cele 
două Rapoarte preliminare, dezbătute şi aprobate, cu amendamente admise, în cadrul 
şedinţei Comisiei.  
 Rapoartele preliminare asupra ambelor iniţiative au fost transmise, spre ştiinţă şi pentru 
o eventuală decizie în ceea ce priveşte continuarea procesului legislativ şi către Biroul 
Permanent.  
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 18 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 
 1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii privind asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor nr.260/2008, 
publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.757/10.XI.2008 Pl-x 270/2011 – 
studiu 
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 2. Propunerea legislativă privind completarea articolului 45 din legea nr.85/2003, 
Legea Minelor. Plx 285/2011 – studiu 
 3. Propunerea legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicata, aşa cum a fost modificata prin art.IV din OUG nr.43/2010, Pl-x 290/2011 – 
studiu 
 In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat 
în proxima şedinţă. 
 Şedinţa Comisiei a continuat în ziua de 19 mai 2011. 
 Membrii Comisiei au aprobat următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă de modificare a art.224 din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1.066 din 
17 nov.2004 cu modificările si completările ulterioare. Pl-x 309/2011 – studiu 

  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. PL-x 328/2011 – studiu 

 3. Propunerea legislativă privind modificarea Codului Fiscal, Plx 281/2011 – studiu 
   In urma analizei din cadrul Comisiei, membrii acesteia au hotărât ca votul să fie dat în 

proxima şedinţă. 
 
 

 PREŞEDINTE, 
 Mihai TUDOSE 
 
                                                SECRETAR,     
         Marin ALMĂJAN 
                                             
 
 
 
          Consilier parlamentar  

                              Anca Chiser 
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